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تقرير صادر عن »مركز البحرين لحقوق اإلنسان« 
يسلط الضوء على انتهاكات الواقعة  على المواطنين 

والمجتمع المدني  من قانون حماية المجتمع من األعمال 
اإلرهابية وتطبيقاته القضائية.
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الحـــرب علـــى اإلرهـــاب مصطلـــح حديـــث ظهـــر بعـــد أحـــداث 
11ســـبتمبر 2001 والتـــي راح ضحيتهـــا مـــا يناهـــز  3000 
ــل  ــذا العمـ ــيات وخّلـــف هـ مدنـــي مـــن مختلـــف الجنسـ
ماليـــة  بـــاآلالف وخســـائر  اإلرهابـــي خســـائر بشـــرية 
ـــة قامـــت  ـــة اإلرهابي ـــر هـــذه الحادث ـــى إث ـــارات، وعل بالملي
ــرب  ــروع الحـ ــة بتبنـــي مشـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ الواليـ
ــريعات  ــا التشـ ــائل ومنهـ ــاب بشـــتى الوسـ علـــى اإلرهـ
القانونيـــة وتبعتهـــا العديـــد مـــن دول العالـــم ســـواء ذات 
ـــة، ممـــا  ـــة أو األنظمـــة الدكتاتوري األنظمـــة الديموقراطي
هيئـــت هـــذه الحالـــة فرصـــة ذهبيـــة للـــدول الدكتاتوريـــة 
بتشـــريع قوانيـــن ظاهرهـــا مكافحـــة الجرائـــم اإلرهابيـــة 
وكتعـــاون دولـــي للحـــرب علـــى اإلرهـــاب وباطنهـــا لقمـــع 
المعارضيـــن الســـلميين وألهـــداف خفّيـــة تفـــرض قيـــود 
علـــى النشـــطاء الحوقييـــن والسياســـيين ومنظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي ،كيـــف؟ هـــذا مـــا ســـنحاول أن نبينـــه 

فـــي هـــذا التقريـــر بشـــكل موضوعـــي ومنهجـــي.
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ــج التحليلـــي  ــذا علـــى المنهـ ــا هـ ــنعتمد فـــي تقريرنـ سـ
للقانـــون البحرينـــي ودراســـة بعـــض الحـــاالت التطبيقيـــة 
ـــك  ـــاح ، وكذل ـــون بالقـــدر المتوفـــر والمت ـــة للقان القضائي
ــريعات  ــن التشـ ــة بيـ ــرة مقارنـ ــة مختصـ ــنقوم بدراسـ سـ
ذات الصلـــة بمكافحـــة اإلرهـــاب المحليـــة والدوليـــة، 
باإلضافـــة إلـــى مـــدى موائمـــة هـــذه التشـــريعات مـــع 
ــة  ــدات الدوليـ ــات والمعاهـ ــة واإلتفاقيـ ــرعة الدوليـ الشـ
المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان وأثـــر القوانيـــن البحرينيـــة 
علـــى المجتمـــع المدنـــي البحرينـــي واألحـــكام القضائيـــة 

علـــى النشـــطاء والمواطنيـــن.
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اإلرهـــاب  بمكافحـــة  ُمنشـــغل  الدولـــي  المجتمـــع  كان  عندمـــا 
ِعبـــر شـــتى الوســـائل الممكنـــة والمتاحـــة، ومنهـــا التشـــريعات 
والقوانيـــن مـــن أجـــل األمـــن والســـلم الدولييـــن وحفـــظ وصـــون 
الدوليـــة  الشـــرعة  مـــع  وموائمتهـــا  اإلنســـان  وحريـــات  حقـــوق 
صـــدر  منابعـــه،  وتجّفـــف  اإلرهـــاب  وتحاصـــر  تكافـــح  بقوانيـــن 
بشـــأن  لســـنة   58 رقـــم  قانـــون  أغســـطس2006   12 بتاريـــخ 
ــام  ــد انضمـ ــك بعـ ــة وذلـ ــال اإلرهابيـ ــن األعمـ ــع مـ ــة المجتمـ حمايـ
ـــذي  ـــة 1، وال ـــة لقمـــع الهجمـــات اإلرهابي ـــة الدولي ـــن لالتفاقي البحري
ــن  ــًا مـ ــع المدنـــي وخصوصـ ــع المجتمـ ــه مـ ــق عليـ ــر متوافـ كان غيـ
نـــواب المعارضـــة فـــي مجلـــس النـــواب الذيـــن أعتبـــروا أنـــه إعـــادة 
إلحيـــاء قانـــون أمـــن الدولـــة لســـنة1974 البحرينـــي )الـــذي ألغـــي 
آنـــذاك(  المصالحـــة  بـــدأ مشـــروع  بعـــد  فـــيa 18فبرايـــر2001 
،وكان أعتـــراض النـــواب بحجـــج أن هـــذا القانـــون إذا كان لمكافحـــة 
اإلرهـــاب وحمايـــة المجتمـــع يجـــب أن يتوافـــق مـــع حقـــوق وحريـــات 
النشـــاط  ممارســـة  يجـــّرم  ال  أن  ويجـــب  األساســـية  المجتمـــع 
الحقوقـــي والسياســـي، كمـــا يجـــب أن تكـــون عباراتـــه وكلماتـــه 

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2125#.. 1
WpvvGmpubIU

أواًل

شريعية
البيئة الت
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محـــدده وغيـــر فضفاضـــة، ولكـــن رغـــم كل األعتراضـــات صـــدر، وثـــم صـــدر 
مرســـوم بقانـــون مـــن الملـــك رقـــم 20 لســـنة 2013 بتعديـــل علـــى هـــذا 
القانـــون بإضافـــة وتشـــديد العقوبـــات مـــع أســـقاط الجنســـية كعقوبـــة 
تكميليـــة  2وكان هـــذا التعديـــل فـــي ظـــل تزايـــد القضايـــا ذات الطابـــع 
ــر وحـــق  ــر والتظاهـ ــرأي والتعبيـ ــة الـ ــة حريـ ــة بممارسـ السياســـي والمتعلقـ
التجمـــع ،وكذلـــك أســـتخدم الملـــك صالحياتـــه المنفـــردة بإصـــدار مرســـوم 
بقانـــون رقـــم 68 لســـنة 2014 3 بتعديـــل قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن 
ــة  ــم اإلرهابيـ ــة الجرائـ ــاء نيابـ ــات وإنشـ ــّدد العقوبـ ــة لتشـ ــال اإلرهابيـ األعمـ
لتتمتـــع بصالحيـــات مطلقـــة فـــي تقديـــر الحبـــس األحتياطـــي وســـلطة 
التحقيـــق وتشـــكيل الدعـــوى والتكييـــف للجريمـــة، وصـــدر هـــذان التعديـــالن 
ــان(. ــريعية )البرلمـ ــلطة التشـ ــل السـ ــن الملـــك دون تدخـ ــردة عـ ــإرادة منفـ بـ

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30465#.Wpvq2WpubIU . 2

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=72085#.WpvrE2pubIU . 3
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ورد بالمـــادة األولـــى مـــن قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن األعمـــال 
ـــد  ـــه : اســـتخدام للقـــوة أو التهدي ـــف اإلرهـــاب بأن ـــة تعري اإلرهابي
ــة  ــر مشـــروعة تشـــكل جريمـ ــيلة أخـــرى غيـ باســـتخدامها أو أي وسـ
معاقـــب عليهـــا قانونـــًا، يلجـــأ إليهـــا الجانـــي تنفيـــذًا لمشـــروع 
إجرامـــي فـــردي أو جماعـــي، بغـــرض اإلخـــالل بالنظـــام العـــام أو 
ــدة  ــرار بالوحـ ــر أو اإلضـ ــا للخطـ ــة وأمنهـ ــالمة المملكـ تعريـــض سـ
الوطنيـــة أو أمـــن المجتمـــع الدولـــي، إذا كان مـــن شـــأن ذلـــك إيـــذاء 
األشـــخاص وبـــث الرعـــب بينهـــم وترويعهـــم وتعريـــض حياتهـــم أو 
حرياتهـــم أو أمنهـــم للخطـــر أو إلحـــاق الضـــرر بالبيئـــة أو الصحـــة 
أو  المنشـــآت  أو  المرافـــق  أو  الوطنـــي  االقتصـــاد  أو  العامـــة 
الممتلـــكات العامـــة أو االســـتيالء عليهـــا وعرقلـــة أدائهـــا ألعمالهـــا، 
ــد  ــادة أو معاهـ ــة أو دور العبـ ــلطات العامـ ــة السـ ــع أو عرقلـ أو منـ

العلـــم عـــن ممارســـة أعمالهـــا.

ـــه واســـع فـــي التفســـير  ـــق: الواضـــح مـــن هـــذا التعريـــف أن التعلي

وغيـــر ُمحـــّدد إلطـــار الجريمـــة وغيـــر منضبـــط بالمفهـــوم الجنائـــي 
ومطـــاط بالمحـــددات وغيـــر واضـــح فـــي أركان الجريمـــة، ممـــا يجعلـــه 
مـــادة تطّبـــق علـــى الكثيـــر مـــن األعمـــال المشـــروعة أو األنشـــطة 

ثانيًا
مفهوم اإلرهاب 

ي
بالقانون البحرين
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المدنيـــة المباحـــة مـــن جهـــة وعـــدم موافقتـــه للمبـــادئ الدســـتورية مـــن جهـــة 
ثانيـــة خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بعـــدم جـــواز تقييـــد الحقـــوق والحريـــات ، ومـــن 
ـــة وال يتناســـب مـــع  ـــة والدولي ـــن المقارن ـــم مـــع القواني جهـــة أخـــرى ال يتوائ
ـــة بحســـب  ـــث أن الجريمـــة اإلرهابي ـــة، حي ممارســـة المجتمعـــات الديمقراطي
هـــذا التعريـــف لـــكل فعـــل يضـــر بالمملكـــة؟ ويضـــر بالوحـــدة الوطنيـــة؟ 
ــر  ــم غيـ ــذه المفاهيـ ــة؟ وكل هـ ــلطات العامـ ــل السـ ــة؟ ويعرقـ ــر بالبيئـ ويضـ
محـــددة أساســـًا بقانـــون بحرينـــي أخـــر، ممـــا يمكـــن أن يفســـرها القضـــاء أو 
النيابـــة العامـــة بحســـب أجتهادهـــا دون رقابـــة قـــد )غالبـــًا( تقـــود إلـــى تكييـــف 

ـــة. ـــم إرهابي ـــى جرائ األفعـــال إل
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جـــاء بالمـــادة األولـــى مـــن قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن األعمـــال 
اإلرهابيـــة بالفقـــرة الثانيـــة بتعريـــف الجريمـــة اإلرهابيـــة وهـــي: 
الجنايـــات النصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون العقوبـــات أو أي 

ــًا. ــا إرهابيـ ــر، إذا كان الغـــرض مـــن ارتكابهـ قانـــون آخـ

التعليـــق: ممـــا يعنـــي أن القوانيـــن العقابيـــن )الجزائيـــة( ومـــا 

تحمـــل مـــن جنـــح وجنايـــات يمكـــن أن تكـــون عقوبتهـــا مشـــدّدة 
بموجـــب قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن األعمـــال اإلرهابيـــة 
بمجـــرد فرضّيـــة النيـــة والتـــي تعتبـــر فـــي الفقـــه الجنائـــي 
القصـــد )النيـــة(، وحيـــث أن القصـــد أو الغايـــة عـــادًة مـــا تكـــون 
خفّيـــة بالنوايـــا والتـــي ال يمكـــن أن يحكـــم عليهـــا مـــا لـــم تحمـــل 

مظاهـــر خارجيـــة وماديـــة تدّلـــل عليهـــا أو معـــّززة لدليـــل.

وعلـــى هـــذا األســـاس مـــن التعريـــف للجريمـــة اإلرهابيـــة 
وتكييفهـــا تمـــت محاكمـــة العديـــد مـــن النشـــطاء الحقوقييـــن 
ــد(  ــة )قصـ ــر نيـ ــم بتوافـ ــم إتهامهـ ــرد أن تـ ــيين بمجـ والسياسـ
ــّكل  ــم يشـ ــل( لـ ــة )العمـ ــم أن الممارسـ ــل اإلرهابـــي رغـ العمـ
جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القانـــون، ومـــن ذلـــك علـــى ســـبيل 
المثـــال ال الحصـــر )الدعـــوى الجنائيـــة ضـــد الســـيدة/نجاح أحمـــد 

ثالثًا
ف الجريمة اإلرهابية

تكيي

ي
بالقانون البحرين
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بتاريـــخ  أتهمـــت  حبيـــب يوســـف ، بحرينية،العمـــر40 ســـنة( والتـــي 
اســـتنادًا  السياســـي  النظـــام  وتغييـــر  لقلـــب  بالترويـــج   2018/2/21
علـــى المـــادة 160 مـــن قانـــون العقوبـــات وهـــذه المـــادة تنـــص علـــى: 
ــر ســـنوات مـــن روج أو حبـــذ  يعاقـــب بالســـجن مـــدة ال تزيـــد عـــن عشـ
بأيـــة طريقـــة قلـــب أو تغييـــر النظـــام السياســـي أو االجتماعـــي أو 
االقتصـــادي للدولـــة بالقـــوة أو التهديـــد أو أيـــة وســـيلة أخـــرى غيـــر 
مشـــروعة.  وكذلـــك اســـتندت النيابـــة العامـــة فـــي توجيـــه هـــذه التهمـــة 
علـــى المـــادة رقـــم 11 مـــن قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن األعمـــال 
ـــي ال  ـــى : يعاقـــب بالحبـــس وبالغرامـــة الت ـــي تنـــص عل ـــة والت اإلرهابي
تقـــل عـــن ألفـــي دينـــار وال تزيـــد علـــى خمســـة آالف دينـــار كل مـــن روج، 
ـــي. ويعاقـــب بالحبـــس  ـــذًا لغـــرض إرهاب ـــة أعمـــال تكـــون جريمـــة تنفي أي
ــرز بالـــذات أو  ــاز أو أحـ ــنوات كل مـــن حـ ــد علـــى خمـــس سـ ــدة ال تزيـ مـ
ـــك  ـــى كان ذل ـــج مت ـــك التروي ـــًا يتضمـــن ذل بالواســـطة محـــررًا أو مطبوع
بقصـــد التوزيـــع، وكذلـــك كل مـــن حـــاز أو أحـــرز أيـــة وســـيلة مـــن وســـائل 
الطبـــع والتســـجيل أو العالنيـــة أيـــًا كان نوعهـــا، أســـتعملت أو أعـــدت 
لالســـتعمال ولـــو بصفـــة وقتيـــة لطبـــع أو تســـجيل أو إذاعـــة ذلـــك 
ــل  ــام ألي عمـ ــرد اإلتهـ ــأن مجـ ــًا بـ ــر واضحـ ــح األمـ ــا يصبـ ــج. وهنـ الترويـ
ـــة العامـــة مخالـــف للقانـــون فإنهـــا مـــن الســـهل لديهـــا أن  ـــره النياب تعتب

تكّيـــف التهمـــة إرهابيـــًا ولغـــرض إرهابـــي.
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ـــة  ـــون حماي ـــس االحتياطـــي: تنـــص المـــادة 26 مـــن قان فـــي الحب

المجتمـــع مـــن األعمـــال اإلرهابيـــة بالفقـــرة الثانيـــة علـــى: ولهـــذه 
النيابـــة أن تصـــدر أمـــر الحبـــس فـــي هـــذه الجرائم مـــن المحامـــي 
العـــام أو من يقـــوم مقامـــه لمـــدة أو لمـــدد متعاقبـــة ال يزيـــد 
مجموعهـــا علـــى ســـتة أشـــهر. )مـــدة الحبـــس الحبـــس األحتياطـــي 
6أشـــهر(. بينمـــا ينـــص البنـــد الثالـــث مـــن المـــادة التاســـعة بالعهـــد 
ــدم  ــية علـــى : يقـ ــة والسياسـ ــوق المدنيـ ــاص بالحقـ الدولـــي الخـ
الموقـــوف أو المعتقـــل بتهمـــة جزائيـــة، ســـريعًا، إلـــى أحـــد القضـــاة 
أو أحـــد الموظفيـــن المخوليـــن قانونـــا مباشـــرة وظائـــف قضائيـــة، 
ويكـــون مـــن حقـــه أن يحاكـــم خـــال مهلـــة معقولـــة أو أن يفـــرج 
عنـــه. وال يجـــوز أن يكـــون احتجـــاز األشـــخاص الذيـــن ينتظـــرون 
المحاكمـــة هـــو القاعـــدة العامـــة، ولكـــن مـــن الجائـــز تعليـــق اإلفـــراج 
عنهـــم علـــى ضمانـــات لكفالـــة حضورهـــم المحاكمـــة فـــي أيـــة 
مرحلـــة أخـــرى مـــن مراحـــل اإلجـــراءات القضائيـــة، ولكفالـــة تنفيـــذ 

الحكـــم عنـــد االقتضـــاء.

ـــن  ـــة البحري ـــام: ينـــص دســـتور مملك ـــق باالســـتعانة بمح فـــي الح

ـــة  ـــكل متهـــم فـــي جناي بالمـــادة 20 الفقـــرة )ه( علـــى : أن يكـــون ل

رابعًا
مدى توافق قانون اإلرهاب

مع القوانين الدولية
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محـــام يدافـــع عنـــه بموافقتـــه. فـــي حيـــن أن المـــادة 50 مـــن قانـــون 
اإلجـــراءات الجنائيـــة تنـــص وتعّبـــر عـــن حـــق االســـتعانة بمحـــام لـــكل متهـــم 
بعبـــارة )كلمـــا أمكـــن ذلـــك( ، أي أن قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة ال يعتبـــر 
اســـتعانة المتهـــم بمحـــام واجبة)وهنـــا مخالفـــة دســـتورية واضحـــة(، وأمـــا 
ــي  ــة وهـ ــال اإلرهابيـ ــن األعمـ ــع مـ ــة المجتمـ ــون حمايـ ــن قانـ ــادة 27 مـ المـ
المـــادة المعنيـــة بهـــذا الحـــق فإنهـــا لـــم تتطـــرق لتنظيـــم مســـألة اســـتعانة 
المتهـــم بمحـــام فـــي جلســـات التحقيـــق واالســـتجواب ســـواء لـــدى الجهـــات 
الدولـــي  العهـــد  يقـــّرر  الجرائـــم اإلرهابية.فـــي حيـــن  بنيابـــة  أو  األمنيـــة 
ــكل  ــث : لـ ــد الثالـ ــادة 14 البنـ ــية بالمـ ــة والسياسـ ــوق المدنيـ ــاص بالحقـ الخـ
متهـــم بجريمـــة أن يتمتـــع أثنـــاء النظـــر فـــي قضيتـــه، وعلـــى قـــدم المســـاواة 
التامـــة، بالضمانـــات الدنيـــا ،)الفقـــرة ب( أن يعطـــى مـــن الوقـــت ومـــن 
ـــاره بنفســـه. ـــه إلعـــداد دفاعـــه ولالتصـــال بمحـــام يخت التســـهيالت مـــا يكفي
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ـــر مـــن 17  حكومـــة البحريـــن ونظامهـــا السياســـي وعلـــى مـــدى أكث
عـــام وتحديـــدًا منـــُذ عـــام 2001 ، (أي بعـــد االســـتفتاء علـــى ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي) ســـعت إلـــى تقديـــم نفســـها للمجتمـــع الدولـــي 
واألمـــم المتحـــدة بأنهـــا بلـــد يحتـــرم حقـــوق اإلنســـان ويصـــون 
ممارســـة الحقـــوق والحريـــات ليصـــور الحالـــة الحقوقيـــة بالبحريـــن 
ــان، وهـــذه المزاعـــم كانـــت بجملـــة  ــا واحـــة مـــن األمـــن واألمـ أنهـ
نـــرى بأنهـــا غيـــر متوائمـــه  التـــي  مـــن التشـــريعات والقوانيـــن 
ــا شـــعار  ــريعات أطلقـــت عليهـ مـــع الشـــرعة الدوليـــة وهـــذه التشـ
 ،4 المشـــروع االصالحـــي«  اطـــار  فـــي  الصـــادرة  »التشـــريعات 
ولكـــن بمـــا أن هـــذا التقريـــر يتنـــاول قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن 
األعمـــال اإلرهابيـــة فإننـــا ســـنكتفي ببحـــث أثـــره علـــى المجتمـــع 
القوانيـــن  باقـــي  نتنـــاول  أن  أمـــل  علـــى  البحرينـــي،  المدنـــي 

بتقاريـــر أخـــرى.

http://www.legalaffairs.gov.bh/70.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqgrUvsI  . 4
 kOaoP

خامسًا
أثر قانون اإلرهاب

ي
ى المجتمع المدن

عل
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ــذي  ــنة 1974 5والـ ــة لسـ ــن الدولـ ــون أمـ ــن قانـ ــة البحريـ ــتعاضت حكومـ اسـ
ــة 6،  ــال اإلرهابيـ ــن األعمـ ــع مـ ــة المجتمـ ــون حمايـ ــام 2011 بقانـ ــي بعـ ألغـ
ــث  ــن حيـ ــد مـ ــون الجديـ ــن القانـ ــف عـ ــى ال يختلـ ــون الملغـ ــث أن القانـ وحيـ
ــًا بعـــد التجربـــة الواقعيـــة والتطبيقيـــة والتـــي  المضمـــون واألثـــر خصوصـ
فـــرز عنهـــا محاكمـــات للنشـــطاء السياســـيين والحقوقييـــن وصـــدر بحقهـــم 
ــا كل معاييـــر وضمانـــات المحاكمـــات العادلـــة  ــية فقـــدت فيهـ أحـــكام قاسـ
ــأن  ولـــم تســـلم مـــن هـــذا القانـــون حتـــى الجمعيـــات المرّخصـــة ذات الشـ
الحقوقـــي والسياســـي، وإن التجربـــة هـــذه التـــي أســـتمرت أكثـــر مـــن 
12ســـنة علـــى صـــدور هـــذا القانـــون ومـــا نتـــج عنـــه عكـــس الصـــورة الحقيقيـــة 
ــام 2018  ــي عـ ــح فـ ــذي أصبـ ــي والـ ــع المدنـ ــى المجتمـ ــر علـ ــر المباشـ لألثـ
مجتمـــع مقّيـــد بسالســـل مـــن حديـــد ال يمكنـــه أن يمـــارس نشـــاط حقوقـــي 

أو سياســـي إال إذا كان مســـتعدًا لتحّمـــل العقوبـــات القاســـية.

 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5682#.WqRHdWpubIU . 5

 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2125#.WqRIYWpubIU . 6
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عقوبـــة اإلعـــدام عقوبـــة قاســـية والإنســـانية ومهينـــة وال ينبغـــي 
تطبيقهـــا أبـــدا فـــي أي مـــكان وبصـــرف النظـــر عـــن األســـباب 
ــلوب  ــا أو أسـ ــن عدمهـ ــخص مـ ــراءة الشـ ــة أو بـ ــة الجريمـ أو طبيعـ
اإلعـــدام المتبـــع7 ، وعقوبـــة اإلعـــدام أثبتـــت التجـــارب المريـــرة أنهـــا 
عقوبـــة غيـــر ناجعـــة وال تعالـــج مســـألة الجريمـــة وإذ فـــي كثيـــر مـــن 
األوقـــات تكـــون ســـبب مـــن أســـباب زيـــادة العنـــف والجريمـــة كآثـــار 
ـــه  ـــي وفـــي مقدمت ـــدا بالمجتمـــع الحقوقـــي الدول ـــة. ممـــا ح جانبي
ــي  ــاري الثانـ ــول االختيـ ــرار البروتوكـ ــاد واقـ ــدة باعتمـ ــم المتحـ األمـ
ـــة والسياســـية  الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدني
بهـــدف العمـــل علـــى إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدام8، وعليـــه تـــم إلغـــاء 
عقوبـــة اإلعـــدام فـــي الكثيـــر مـــن الـــدول ســـواء بالتشـــريعات أو 
بالممارســـة وســـواء بشـــكل جزئـــي أو شـــامل، والتـــي ألغـــت 
عقوبـــة اإلعـــدام لحـــد اآلن أكثـــر مـــن ثلثـــي دول العالـــم فـــي 

ht tps : / /www.amnes ty.o rg /a r /what -we-do /death-pena l t y /?utm_ .  7
source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAoY7VBRDtARIsAHWoO-LvisL

ciAO6bdtb0tKembvhi1fki2YkGnIYedCRKOg-nt9w_MAKJZoaAhwZEALw_wcB

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx . 8
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https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalty/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAoY7VBRDtARIsAHWoO-LvisLciAO6bdtb0tKembvhi1fki2YkGnIYedCRKOg-nt9w_MAKJZoaAhwZEALw_wcB
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalty/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAoY7VBRDtARIsAHWoO-LvisLciAO6bdtb0tKembvhi1fki2YkGnIYedCRKOg-nt9w_MAKJZoaAhwZEALw_wcB
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalty/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAoY7VBRDtARIsAHWoO-LvisLciAO6bdtb0tKembvhi1fki2YkGnIYedCRKOg-nt9w_MAKJZoaAhwZEALw_wcB
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
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القانـــون والممارســـة9. واألعـــداد هـــي كالتالـــي:

الدول التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم: 92. 1

الدول التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط: 10. 2

الدول التي ألغت العقوبة عمليًا: 35 . 3

عدد الدول التي ألغت العقوبة في القانون والممارسة: 137. 4

عدد الدول المبقية على العقوبة: 60. 5

بالتشـــريعات  تلغـــي عقوبـــة اإلعـــدام  لـــم  التـــي  الـــدول  ومـــن ضمـــن 
والممارســـة )التنفيـــذ( ممكلـــة البحريـــن بـــل لـــم تكتفـــي بذلـــك، وأنما أضافت 
فـــي التشـــريعات والقوانيـــن الجزائيـــة مـــن عقوبـــة اإلعـــدام حتـــى بلـــغ 
ـــة.   ـــة اإلعـــدام بمختلـــف القوانيـــن الجزائي العـــدد )83(مـــادة وبنـــد تقـــرر عقوب

كمـــا أن قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن األعمـــال اإلرهابيـــة يقـــرر بالمـــادة 
ــد  ــت بالمؤبـ ــة إذا كانـ ــديد العقوبـ ــي الجنائـــي بتشـ ــلطة للقاضـ ــة سـ الثالثـ

لتكـــون اإلعـــدام. 

http://www.dp.achrs.org/numbers/countries.html . 9

http://www.dp.achrs.org/numbers/countries.html
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كشـــفت النيابـــة العامـــة خـــالل مؤتمـــر صحفـــي عقدتـــه بتاريـــخ 16 
ينايـــر2018 لعـــرض انجـــازات عـــام 2017 وعـــدد القضايـــا اإلرهابيـــة 
) بتكييفهـــا( والتـــي وصـــل العـــدد 5126 قضيـــة إرهابيـــة10، فـــي 
ــر2015  ــخ 28نوفمبـ ــابقا بتاريـ حيـــن أن وزارة الداخليـــة صرحـــت سـ
ــام2011  ــي عـ ــة فـ ــة األزمـ ــذ بدايـ ــة منـ ــم اإلرهابيـ ــدد  الجرائـ أن عـ
ـــه  ـــة11، وحيـــث أن ـــة أرهابي وحتـــى ديســـمبر2015 بلغـــت 162 قضي
ـــة المجتمـــع  ـــون حماي ـــذ صـــدور قان ـــن من ـــم البحري ـــم تشـــهد محاك ل
مـــن األعمـــال اإلرهابيـــة بعـــام 2006 وحتـــى عـــام 2011 عـــن أي 
قضيـــة إرهابيـــة، ممـــا يعنـــي أن الجرائـــم اإلرهابيـــة بـــدأت )حســـب 
وصـــف الجهـــات األمنيـــة والمنظومـــة القضائيـــة( بعـــد أحـــداث 14 

فبرايـــر2011، والمرتبطـــة بالحـــراك الحقوقـــي والسياســـي.

وأمـــام هـــذه األرقـــام يمكـــن أن تنكشـــف لنـــا النتيجـــة القاتمـــة 
بســـبب األفـــراط فـــي تطبيـــق هـــذا القانـــون والتوســـع فـــي 
تكييفـــه لمحاكمـــة النشـــطاء الحقوقييـــن والسياســـيين بقضايـــا 
ذات شـــأن حقوقـــي وسياســـي، وهـــذه األرقـــام الكبيـــرة وصلـــت 

 =https://www.ppb.gov.bh/arabic/event.aspx?id=zdVPnls0pS8 . 10

 http://www.alwasatnews.com/elections/page/1050942.html . 11
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https://www.ppb.gov.bh/arabic/event.aspx?id=zdVPnls0pS8
http://www.alwasatnews.com/elections/page/1050942.html
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إلـــى هـــذا المســـتوى بســـبب التطبيـــق الخاطـــئ بـــدء مـــن تشـــكيل الدعـــوى 
حتـــى صـــدور الحكـــم، وكل المؤشـــرات تـــدل علـــى تصاعـــد هـــذه األرقـــام إذا 

لـــم يصصـــح وضـــع القانـــون وتطبيقاتـــه.

ــنة( ،  ــد حبيـــب يوســـف )العمر40سـ ــاح أحمـ ــة/ نجـ ــة البحرينيـ ــة المواطنـ حالـ
أعتقلـــت بتاريـــخ 2017/4/27 وتـــم حبســـها أحتياطيـــًا لمـــدة ســـتة أشـــهر بأمـــر 
مـــن النيابـــة العامـــة أنتهـــت بتاريـــخ 2017/10/24 وبنفـــس هـــذا اليـــوم تـــم 
تجديـــد الحبـــس األحتياطـــي بأمـــر مـــن المحكمـــة وأســـتمر التجديـــد بعـــد 
التجديـــد حتـــى تاريـــخ 2018/2/22 أي أن المحصلـــة لمـــدة الحبـــس األحتياطـــي 
هـــي: )6أشـــهر بأمـــر النيابـــة و3أشـــهر و26يـــوم بأمـــر مـــن المحكمـــة(. ومـــن 
مراجعـــة ملفهـــا القضائـــي )ملـــف الدعـــوى رقـــم205168/2017( وجدنـــا 
ــراء بعـــد تاريـــخ 2017/7/20  بـــأن نيابـــة الجرائـــم اإلرهابيـــة لـــم تجـــري أي إجـ
والوقائـــع  الحقائـــق  وهـــذه  األحتياطـــي،  الحبـــس  تجديـــد  قـــرارات  عـــدا 
ومـــا تضمنتهـــا األوراق الرســـمية تثبـــت حجـــم االنتهـــاك الواقـــع علـــى 
المواطنة/نجـــاح مـــن القانـــون ومـــن ســـوء التطبيـــق الـــذي ال يراعـــي مـــدة 
الحبـــس االحتياطـــي الـــذي يفقـــد اإلنســـان حريتـــه، كمـــا أنهـــا حرمـــت مـــن 
حـــق االســـتعانة بمحـــام فـــي جلســـات التحقيـــق. باإلضافـــة إلـــى أن تكييـــف 
تهمتهـــا تنطبـــق علـــى مـــادة مـــن قانـــون العقوبـــات البحريني)مـــادة160( 
ـــة  ـــم اإلرهابي ـــون الجرائ ـــة العامـــة اســـتندت علـــى مـــادة مـــن قان إال أن النياب

)مـــادة11( مـــع المـــادة مـــن قانـــون العقوبـــات.
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أن قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن األعمـــال اإلرهابية)البحرينـــي( 
هـــو جـــزء ال يتجـــزء مـــن االنتهـــاكات التـــي يتعـــرض لهـــا الضحايـــا 
حجـــم  زيـــادة  أســـباب  مـــن  ســـبب  وهـــو  البحريـــن  بمملكـــة 
االنتهـــاكات للحقـــوق والحريـــات وتـــردي األوضـــاع بشـــكل عـــام 
ـــود التـــي تحاصـــر العمـــل  ـــد مـــن القي فـــي المجتمـــع المدنـــي وقي
الحقوقـــي والسياســـي وقـــد تـــرك أثـــار ســـيئة وبالغـــة الخطـــورة 
والمحكوميـــن  وبالمتهميـــن  المدنـــي  بالمجتمـــع  والتداعيـــات 
ــرط  ــتخدام المفـ ــدام باالسـ ــة اإلعـ ــت لعقوبـ ــي بلغـ ــكام التـ واألحـ
والتجريـــد مـــن الجنســـية والســـجن المؤبـــد،والزال هـــذا القانـــون 
ينظـــر إليـــه البحرينيـــون بأنهـــا شـــبح قانـــون أمـــن الدولـــة، وأن 
األعمـــال  مـــن  المجتمـــع  حمايـــة  قانـــون  مـــع  يمـــر  يـــوم  كل 
اإلرهابيـــة الســـيء الصيـــت فإنـــه ُيخّلـــف ورائهـــا العديـــد مـــن 
يـــرى  لـــم  القانـــون  هـــذا  مـــع  التجربـــة  وأن  الضحايا.خصوصـــًا 
منـــه إال االنتهـــاكات الصارخـــة، وال يخفـــى علـــى أحـــد أنـــه لـــم 
ينّفـــذ فعليـــًا إال بعـــد الحـــراك الشـــعبي فـــي 14فبرايـــر2011 
والحريـــات. بالحقـــوق  المطالبيـــن  لمواجهـــة  أنـــه صـــدر  وتبّيـــن 

ثامنًا
صة

الخال
)النتائج(
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وزارة الداخليـــة وفـــي تعليـــق علـــى تعديـــل قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن 
األعمـــال اإلرهابية،تقـــول بـــأن عـــدد الجرائـــم اإلرهابيـــة بلغـــت 162 جريمـــة 
ـــة  ـــرة فـــأن النياب ـــذ عـــام2011  حتـــى2015 ، ولكـــن بعـــد التعديـــالت األخي من
بـــأن الجرائـــم اإلرهابيـــة بلغـــت فـــي عـــام 2017 فقـــط  العامـــة تقـــول 
5126 جريمـــة إرهابيـــة ، ممـــا يدلـــل علـــى أن تكييـــف ممارســـة الحقـــوق 
والحريـــات السياســـية وقضايـــا الـــرأي والتعبيـــر أصبحـــت جرائـــم إرهابيـــة 
فـــي نظـــر القضـــاء البحرينـــي وهـــذا مـــا جعـــل الرقـــم يتضاعـــف مـــن المئـــات 
إلـــى األالف مـــن قضايـــا الجرائـــم اإلرهابيـــة، والتـــي هـــي فـــي حقيقتهـــا 
محاكمـــات سياســـية ناتجـــة عـــن ممارســـة المواطنيـــن الحقـــوق األساســـية. 
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›› إلى حكومة البحرين ‹‹

التوقيـــع واالنضمـــام إلـــى البروتوكـــول االختيـــاري . 1
بالحقـــوق  الخـــاص  الدولـــي  للعهـــد  الثانـــي 
إلغـــاء  إلـــى  والهـــادف  والسياســـية  المدنيـــة 
اإلعـــدام. أحـــكام  تنفيـــذ  وإيقـــاف  اإلعـــدام،  عقوبـــة 

إلغـــاء أو تعديـــل قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن . 2
األعمـــال اإلرهابيـــة بحيـــث تكـــون مـــواده متوائمـــه 
ـــى األعمـــال  ـــة وال تعاقـــب عل مـــع الشـــرعة الدولي
ـــة  ـــة والسياســـية فـــي حري والممارســـات الحقوقي

الـــرأي وحـــق التعبيـــر.

ـــة القضائيـــة . 3 ـــة والمنظوم أصـــاح األجهـــزة األمني
وفـــق  المتهميـــن  حقـــوق  لمراعـــاة  وتأهيلهـــا 
مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان ومعاييـــر المحاكمـــات 

العادلـــة.

أصـــدار قوانيـــن وتشـــريعات تضمـــن )وجوبـــًا( . 4
لـــكل متهـــم جنائيـــًا حـــق االســـتعانة بمحـــام فـــي 

كل مراحـــل الدعـــوى.

موائمـــة التشـــريعات مـــع مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان . 5
خصوصـــا فـــي مســـألة الحبـــس األحتياطـــي.

›› إلى مجلس حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي ‹‹

مواصلـــة حـــث حكومـــة البحريـــن علـــى اإللتـــزام . 1
المتعلقـــة  الدوليـــة  واالتفاقيـــات  بالمعاهـــدات 

بحقـــوق اإلنســـان.

ــية . 2 ــائل القانونيـــة والسياسـ الســـعي بـــكل الوسـ
للضغـــط علـــى حكومـــة البحريـــن لمكافحـــة ومنـــع 
عـــن  واألفـــراج  اإلنســـان  لحقـــوق  االنتهـــاكات 

ســـجناء الـــرأي وتعويـــض الضحايـــا. 
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